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Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a 
 VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, 

korszerűsítése című pályázati felhívás! 
 
 

 
A pályázati kiírás célja megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási 
kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása.  
 
A támogatási kérelmeket az első szakaszban:  

2016. augusztus 5-től 2016. október 5 -ig lehet benyújtani. 

 
További értékelési határnapok:  
 
- 2017. január 5.  
- 2017. április 5.  
- 2017. július 5.  
- 2017. október 5.  
- 2018. január 4.  
- 2018. április 5. 
 
 
Forráskimerülés esetén már nem lesz lehetőség a támogatási kérelem benyújtására, ezért 

mindenképpen érdemes minél hamarabb benyújtani a pályázatot! 

 
 

 

Keressen meg bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket 
teremtő beruházás megvalósításához! 
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 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, 
korszerűsítése  
VP2-4.1.2-16 

 
Pályázat főbb céljai 

A művelet célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a 
megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és 
erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki 
színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú 
tárolását elősegítő technológiák fejlesztése 

Rendelkezésre álló 
forrás  

19,68 Mrd Ft, ebből 
2A:– keretösszege: 9,35 Mrd Ft. (mezőgazdasági üzemek gazdasági 
teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció 
ösztönzése) 
2B: - keretösszege: 3,35 Mrd Ft. (generációs megújulás) 
5B: - keretösszege: 6,98 Mrd Ft. (energiafelhasználás hatékonyságának 
fokozása) 

Támogatott 
pályázatok várható 
száma 

 
190 db 

Pályázók köre 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, 
amennyiben: 

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben 
erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt 
megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági 
termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000, de 
legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel euró STÉ 
üzemmérettel rendelkeznek. 

b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben 
erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző 
teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő 
esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 
50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 

2. Konzorciumok  
a. Legalább öt tag szükséges 

A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a 
jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény szerinti partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. 

3. Termelőis csoportok/ termelői szervezetek: 
A tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben 
erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt 
üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt 
árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy 
származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának 
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vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel 
való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy 
amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt 
megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában. 

Támogatás formája Vissza nem térítendő 

Támogatás mértéke Maximum 100 M Ft (kollektív beruházás esetén maximum 300 M Ft) 
maximum 50% támogatási intenzitással (KMR maximum 40%) 
Fiatal mezőgazdasági termelő/ kollektív módon végrehajtott projekt 
esetében 60% 
Amennyiben egy konzorcium minden tagja fiatal mezőgazdasági 
termelőnek minősül 70% 

Támogatható 
tevékenységek köre 

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és 
terményszárítók létesítése.    

1. Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h 
teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást figyelembe véve. 
(például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, 
vetőmagszárítók, egy  

2. Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) 
tárolásához szükséges terménytároló kapacitás létesítése.  
Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben 
támogatható, amennyiben az a támogatást igénylő még 
egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.   

3. Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h 
névleges kapacitásig),     

B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és 
terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia 
felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.   

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.    
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek 
elsődleges célja a telepen belüli energiahatékonyság 
fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő 
kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és 
terményszárítók energetikai hatékonyságnövelés céljából 
történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg:   

 Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek 
csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz 
rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek 
korszerűsítése.  

 Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. 
Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos 
technológiák kiépítése, energiatakarékos 
berendezések beszerzése.    

2.  Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
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alkalmazása.   
A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek 
célja a terményszárítók, terménytisztítók és terménytárolók 
energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:   

 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz 
igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes 
kielégítése megújuló energiaforrásból. 
(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és 
hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus 
energia használata, biogáz termelés, napelemes 
rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)   

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 Általános költségek (projekt előkészítés, projektmenedzsment, 

mérnöki díjak) 
 A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és 

eszközbeszerzés (a továbbiakban: telepi infrastruktúra), valamint az 
üzemen belüli anyagmozgatás és a vagyonvédelem gépei, eszközei  

 Ingatlan vásárlása 
 Az A) célterülethez kapcsolódóan: 

o a szárító vagy tároló létesítmény üzemeltetéséhez nem 
kapcsolódó épített vagy mobil eszköz létesítése (pl. egyedi 
mérőeszköz) vagy felújítása,  

o anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, 
szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, 
beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű raktári felszedő- 
és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és 
rakodógépek) létesítése vagy felújítása (60 t/h névleges 
kapacitásig), 

o porleválasztás gépei (például: gravitációs porleválasztók, 
centrifugális porleválasztók, garatelszívó berendezések (a 
technológiához illesztve) beszerzése és felújítása,  

o a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: 
ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-
padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló 
csigák, keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) 
létesítése, vagy felújítása, 

o terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló 
létesítése (max. 70 m3 vagy felújítása,  

o telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy 
felújítása,  

o fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy 
mobil garat beszerzése,   

o termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek 
beszerzése (például: termény nedvességmérők, analizátorok, 
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mintavevők),  
o silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása, 
o  telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 

m2) telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy ezek 
felújítása,  

o terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy 
felújítása. 

 A B) célterülethez kapcsolódóan 
o egyéb telepen belüli létesítmények, épületek 

energiahatékonyságának javítása, megújuló energia 
felhasználására irányuló technológiák alkalmazása. 

Kötelező vállalások A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. Ennek 
keretében: 
a) 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv 
benyújtása kötelező. 
b) 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása 
kötelező. 
 
A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a 
megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt. 
 
Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10% fajlagos 
energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. 

Projekt időtartama 24 hónap 

Fenntartási 
kötelezettség 

5 év 

Biztosítékok köre Előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű 
biztosítékot nyújtani. 

Önrész Ha a támogatást igénylő természetes személy, az önerő rendelkezésre 
állásáról kizárólag nyilatkozatot szükséges tennie. 

Előleg Maximum 50% (utófinanszírozott költségekre) 

Hiánypótlás Van 

Eljárásrend Standard 
Értékelési határnapok: 
- 2016. október 5.  
- 2017. január 5.  
- 2017. április 5.  
- 2017. július 5.  
- 2017. október 5.  
- 2018. január 4.  
- 2018. április 5.  
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- 2018. augusztus 6. 

Benyújtási határidő 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig 
 

A pályázati kiírás további részleteivel kapcsolatban bizalommal forduljon hozzánk! 

Telefonon (76/545-659; 20/964-8486) vagy  

e-mailben (borosrebeka@hbfhungaricum.hu).  

 

mailto:borosrebeka@hbfhungaricum.hu

